
 
 

Fondsbestyrelsens årsberetning og godkendelse af årsregnskabet for 2019 

 

Fondens formål er at yde social støtte til danske medborgere, deres efterladte ægtefæller/ 

samboende og hjemmeboende mindreårige børn.  

 

Hjælpefonden Journalistgården blev stiftet 1. januar 1996 af Dansk Journalistforbund, Kreds 1. 

Fonden er godkendt af det daværende Socialministeriet i henhold til ligningslovens §7, nr. 22, så 

legatbeløb til enkeltpersoner fra fonden på indtil 10.000,- kr. er skattefri indkomst. 

 

Fondsbestyrelsen tager løbende stilling til uddeling af årets legatmidler, idet vi ønsker, at de til 

rådighed værende midler i videst muligt omfang udbetales som skattefrie donationer. 

 

Fonden har i 2019 på fjerde år haft mulighed for at uddele legatmidler, og fondsbestyrelsen har i 

løbet af regnskabsåret uddelt i alt 22.000,- kr. i form af tre individuelle, skattefri legater. 

 

Fondsbestyrelsen har fortsat det strategiske og praktiske arbejde for at etablere en hjemmeside. 

Persondataforordningen har igen i 2019 fyldt meget i overvejelserne, idet fondsbestyrelsen arbejder 

for at sikre, at vi kan vise de konkrete resultater mv. af legatuddelingerne på fondens hjemmeside. 

Der er blevet arbejdet videre på vignetter i forlængelse af logo- og vignetkonkurrencen i samarbejde 

med studerende på DMJX i Emdrup og på fondens offentlige fremtoning på bl.a. hjemmeside, i 

mail og breve, på visitkort osv. 

 

I forbindelse med skiftet af bank, revisor og administrator ved årsskiftet 2018/19 opstod der en 

misforståelse, så både fondens tidligere og nuværende administrator har udbetalt et bevilget legat til 

Blå Kors i Høje Tåstrup. Fejlen blev i 2019 opdaget og rettet, så fonden har fået det fejlagtigt 

ekstraudbetalte beløb på 42.600,- kr. tilbageført.  

Desuden har der vedr. udbytteskat tidligere været en fejl i opsætningen af depotet, som 

administrator har rettet i resultatopgørelsen, lige som fondens tilgodehavende i udbytteskat er blevet 

korrigeret efter konsultation hos SKAT om beløbets størrelse. 

 

Fonden har fortsat sit glimrende samarbejde med advokat Mogens Klausen og har også opnået et 

godt og gnidningsfrit samarbejde med fondens nuværende administrator, Forvaltningsinstituttet for 

Lokale Pengeinstitutter.  

 

Fondsbestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019, og efter et stort generationsskifte tegner alt til, 

at de fire nuværende bestyrelsesmedlemmer samarbejder godt – så fonden er i en god gænge. 

 

København, den 1. maj 2020 
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